МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ФАР 2006
BG 2006/018-343.01.01 „ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ”

Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Агенция за
социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето ще проведат от 28 юли до 01 август 2008 година информационна и разяснителна
кампания по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в
общността за рискови групи”.
Схемата се финансира в рамките на Национална Програма ФАР 2006. Основната й цел е създаване и развитие на мрежа от социални и
психично-здравни услуги, предоставяни в общността.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира в национален мащаб.
Целевите групи по Проекта включват деца и семейства в риск; деца, отглеждани в специализирани институции; деца, напускащи
специализираните институции; деца на улицата/изоставени/бездомни деца; възрастни хора с физически увреждания, възрастни хора с психични
разстройства, възрастни хора с умствена изостаналост, възрастни хора на пенсионна възраст, лица с остри психиатрични разстройства, лица с тежки
психични разстройства.
Общият бюджет на Схемата за безвъзмездна финансова помощ BG 2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на
услуги в общността за рискови групи” е в размер на 8 700 000 Евро, което включва 75 % финансиране от Европейския съюз и 25% национално
съфинансиране.
Предстои да бъдат подкрепени инициативи по три компонента, а именно: 1. Предоставяне в общността на медицински, социални и
образователни услуги за деца; 2. Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора; 3. Предоставяне на
психично-здравни услуги в общността.
В периода 28 юли до 01 август 2008г. от 10.00 до 12.00 часа информационната и разяснителна кампания ще се проведе по следния
график:
СОФИЯ на 28 юли 2008, понеделник, зала „Москва”, Парк -хотел „Москва , ул. „Незабравка” № 25;
ПЛЕВЕН на 29 юли 2008, вторник, Зала на Областна администрация, площад „Възраждане” №1;
ВАРНА на 30 юли 2008, сряда, Зала 37 на Община Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43;
БУРГАС на 31 юли 2008, четвъртък, Зала на Областна администрация, ул. „Цар Петър” № 1
ПЛОВДИВ на 1 август 2008, петък, зала „Париж” на Новотел Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” № 2.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 03 септември 2008, 15 часа.
Повече за предстоящата кампания, както и за условията на кандидатстване по проекта можете да получите
в регионалните офиси на Министерство на труда и социалната политика, както и на:
http://ef.mlsp.government.bg

